OPŁATA ZRYCZAŁTOWANA DLA POSIADACZY POJAZDU O NAPĘDZIE
HYBRYDOWYM,
którego emisja CO2 nie przekracza 100g/km, określonej według norm NEDC dla cyklu
miejskiego lub WLTP dla wartości niskich.
1. Wybierz interesujący Cię abonament i kliknij „ZŁÓŻ WNIOSEK”
2. Uzupełnij dane:
Wybierz datę rozpoczęcia abonamentu (system automatycznie wyliczy datę
zakończenia ważności abonamentu). W formularzu należy podać również numer
rejestracyjny oraz markę pojazdu.
Przygotuj dokumenty, które potwierdzą, że przysługuje Ci wybrany abonament.
Pamiętaj! Ten rodzaj opłaty zryczałtowanej przysługuje jedynie posiadaczom pojazdów
o napędzie hybrydowym, jeśli emisja CO2 pojazdu nie przekracza 100g/km dla normy
NEDC – tryb miejski lub WLTP – wartości niskie! oraz
3. Aby nabyć abonament dla pojazdu hybrydowego, załącz:
- dokument poświadczający prawo do dysponowania pojazdem (dowód rejestracyjny
lub umowę kredytu lub umowę leasingu lub umowę najmu lub umowę użyczenia)
- świadectwo homologacji lub świadectwa zgodności WE dla kompletnych pojazdów
- dokument poświadczający rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych
w Mieście Szczecin ze wskazaniem miejsca zamieszkania Miasto Szczecin:
- pierwszą stronę informacji o dochodach PIT uzyskaną od płatnika składek LUB
- pierwszą stronę rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy LUB
- zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy, potwierdzające fakt złożenia
w roku poprzednim stosownego zeznania podatkowego, w którym wskazano Miasto
Szczecin jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego LUB
- w przypadku rozliczenia zeznania PIT przez Internet, pierwszą stronę PIT oraz UPO
(Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) z wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym
z identyfikatorem dokumentu UPO. W terminie do dnia 30 kwietnia możesz zastąpić
zeznanie podatkowe za rok poprzedni zeznaniem za rok przypadający przed rokiem
poprzednim LUB
- formularz ZAP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
złożonego w roku poprzednim lub bieżącym), poświadczone przez Urząd Skarbowy
w Szczecinie, w którym wskazano Miasto Szczecin jako miejsce zamieszkania
i składania zeznania podatkowego LUB
- pierwszą stronę PIT za rok poprzedni, poświadczoną przez Urząd Skarbowy
w Szczecinie
Jeśli występujesz w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie
posiadającej osobowości prawnej i masz siedzibę w Mieście Szczecin, załącz:
- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego LUB
- statut LUB
- regulamin LUB
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- aktualny wypis z właściwego rejestru LUB
- inny dokument potwierdzający siedzibę w Mieście Szczecin – jeśli nie dysponujesz
dokumentami wymienionymi wyżej

Wyżej wymieniona dokumentacja podatkowa służy do weryfikacji
miejsca zamieszkania lub siedziby firmy.
4. Wyślij wniosek
Po potwierdzeniu następuje proces weryfikacji złożonego zamówienia przez pracowników
SPP. W przypadku pozytywnej weryfikacji otrzymasz na podany podczas rejestracji adres
e-mail wiadomość z potwierdzeniem. O każdej zmianie statusu Twojego zamówienia
poinformujemy drogą mailową.
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Osoby składające zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-36L
mogą ubiegać się w Urzędzie Skarbowym o wydanie zaświadczenia o adresie zamieszkania
figurującym w rejestrach urzędu skarbowego na dzień złożenia wniosku.
Wnioski w sprawie zaświadczeń należy kierować zgodnie z właściwością miejscową, tj.: dla osób
fizycznych jest to urząd skarbowy właściwy dla adresu zamieszkania zgłoszonego w urzędzie
skarbowym (nie meldunku zgłoszonego w urzędzie gminy).

Wniosek można złożyć:
−
−
−
−

w Urzędzie Skarbowym (po wcześniejszym umówieniu wizyty),
wysłać pocztą,
wrzucić do urny w gmachu Urzędu Skarbowego,
wysłać elektronicznie logując się przez e-Urząd Skarbowy lub korzystając z ePUAP (wniosek
musi być podpisany elektroniczne).

Uwaga: na wniosku należy wpisać:
−
−
−
−
−

−

imię i nazwisko,
identyfikator podatkowy (NIP),
zakres zaświadczenia - adres zamieszkania,
instytucję, w której zostanie przedłożone zaświadczenie - SPP oraz cel zaświadczenia -uzyskanie
prawa do opłaty zryczałtowanej za postój w SPP,
podpis wnioskodawcy lub podpis pełnomocnika, jeśli został wyznaczony do tej czynności,
a pełnomocnictwo zostało dołączone do wniosku lub znajduje się w Centralnym Rejestrze
Pełnomocnictw,
nr telefonu do wnioskodawcy – w celu łatwiejszego kontaktu.

Do wniosku należy załączyć dowód opłaty skarbowej lub potwierdzenie przelewu opłaty skarbowej za
zaświadczenie w kwocie 17 zł.
Wpłaty należy kierować:
Urząd Miasta Szczecin Wydział Podatków i Opłat Lokalnych nr 20 1020 4795 0000 9302 02779429.

